
Subete ga F ni Naru

Befejeződött egy szerintem egész jó 
sorozat. Nagy szó, hogy a történet is le 
lett zárva. Az anime közepén eluralkodó 
látszólagos semmittevés és tétlenkedés 
után egy izgalmas, fordulatos és érdekes 
végkifejletet kaptunk. Ahogy Saikawától 
elvártuk megoldotta a rejtélyt, egyáltalán 
nem volt meglepő. Magata saját halálának 
megrendezése és a szereplők érzékeinek 
megzavarása igazán tetszetősre sikerült 
és nem hazudtolta meg a nő beteg agyme-

néseit. Az utolsó rész azonban, mint epiló-
gus gyengére sikerült. Nem mintha nagy 
dolgot vártam volna, de én másként kép-
zeltem el. Egy problémát azért felvetnék: 
kicsit butaságnak gondolom, hogy Magata 
lánya dettó úgy nézett ki, mint ő fiatalko-
rában és ezt senki nem vette észre. De hát 
ez általános anime tulajdonság, így nem is 
érdemes leakadni rajta. 6 pont lett a vége.

is tetszik, hogy a srác minden szituációt 
ugyanazzal a fapofával kezel. Kezet fog-
hatnak Inahóval ilyen téren. A hatalmas és 
látványos mechafájtokra viszont még várni 
kell sajnos, remélem nem lesz benne majd 
hiány. Mindenesetre a maszkos figura már 
bejött a képbe. Mindent egybevetve azért 
kicsit unalmas ez a Gundam, biztos nem ez 
fogja legyőzni a Seedet. Egyelőre 5-6 pont 
között mozog.

 
Fafner Exodus 2

Ha a Gundamból hiányzik a látványos 
és nagy mechafájt, akkor ezt itt teljes egé-
szében megkaptam. Egyszerűen öröm volt 
nézni, ahogy harcolnak, brutálisan szép 
grafika és animáció és a kameramozgások 
is kimondottan dinamikusak, csak dicsérni 
tudom a készítőket. A Xebec Fafnerje lega-
lább annyira szép, mint az ufotable Fate-je.
A történetet és a lezárást már nem fogom 
agyondicsérni. Bár nem került befejezésre 
a központi történet (tehát lesz majd még 
Fafner), de tény, hogy nekem tetszett, 

amit kaptunk. Az egész Exodus sorozatter-
vezésével van főképp problémám. Az első 
évadnál időhúzást éreztem, tehát mintha 
a készítők azzal akarták volna kitaposni 
maguknak az utat, hogy merre legyen to-
vább. A második évad pedig kis kapkodós 
lett a vége felé, azzal a mottóval, hogy 
„bár lezárni nem tudjuk, de igyekezzünk 
minél több kérdésre választ adni, és az 
aktuális sztori végére pontot tenni”. Nos, 
ez sikerült, de megmaradt a kettős érzés: 
jobban is meg lehetett volna szerkeszteni 
a sztorit. Mindenesetre egy izgalmas, ki-
mondottan akciódús évad az Exodus 2, én 
végig élveztem, 8 ponton zárt.    
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 Gundam: Tekketsu no Orphans

Egy szó, mint száz, ez az egyik legnyugi-
sabb Gundam, amit eddig láttam. Bár az 
elmúlt részek kicsit akciósabbak voltak, 
mégis nagy százalékban a karaktereken 
és azok beszélgetésein van a hangsúly. Ez 
végül is nem baj, mert a Gundamek ka-
rakterközpontú animék. Orgáék menete 
egyébként egész jó, és örülök, hogy végre 
eljutottak a Földig, ahol persze sikerült baj-
ba keveredniük. Még mindig tetszik, hogy 
az alapfelállásban kapunk egy csapat pasit 
és egy hozzájuk verődő csapat csajt. Re-
mélhetőleg kezdenek valamit majd ezzel 
a dologgal, mindenesetre tetszett, hogy 
Mikazuki lesmacizta Kudeliát. De ezenkívül 

Hirotaka véleményei



 Utawarerumono: 
Itsuwarni no Kamen

Indulása óta ez a cucc semmiről nem 
szól, csupán arról, hogy Haku mellé hogy 
telepednek meg a csajok. Már nem is 
tartom számon. Szóval eddig semmi más 
nem volt, csak, hogy Haku, hogy éli életét 
a lányokkal, mindez ecchivel tálalva. Bár 
azért akad még más férfi karakter is az 
animében, ellensúlyozva a nemek arányát, 
de hát paff, nagydolog. A történet tehát 
nulla. Az elődjéhez képest semmi izgalmat 
nem tartalmaz. Egyetlen előnye, hogy 
szép és munkaközi szünetben is lehet néz-
ni, mert nem kell rá annyira figyelni. A 14. 
résztől fordul kicsit izgalmasabbá a dolog, 
ugyanis háború lett, amibe a karakterek 
is beszálltak. A csajok megmutatják, hogy 
igazi amazonok, míg Haku meg inkább a 
bokorból szereti nézni a harcot, de azért 
neki is van haszna. A csata amúgy eddig 
nem túl izgalmas, (bár még csak most 
kezdődött) ebben is jobban teljesít az első 
sorozat. Szóval, akinek tetszett a sima Uta, 
az ezt ne nézze meg, mert csalódni fog. 
Jelenleg 4-5 pont között áll.

Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu

A most startoló szezonból ezt az egyet 
kezdtem csak el, a többi címe valahogy 
nem fogott meg. Ez a josei manga alapján 
készülő sorozat a rakugo világába kalauzol 
el minket. A rakugo lényegében a japán 
stand up comedy, annyi különbséggel, 
hogy itt az előadó egy történetet mesél 
el, ami természetesen vicces. A hangsúly 

a mimikán és a hangjátékon van. Főszerep-
lőnk Youtaro önmagában humoros szemé-
lyiség, tetőtől talpig odavan a rakguóért 
és a szakmában legnagyobbnak számító 
Yuurakutei Yakumóhoz szeretne csatla-
kozni tanoncként. Elvégre mi más dolga 
lenne egy börtönből frissen szabadult 
fickónak. Youtaro jelleme ugyan sablonos, 
de múltjában lehetnek érdekes dolgok, kí-
váncsi vagyok lesz-e erről bővebb kifejtés. 
Yakumo karaktere egyből megtetszett, az 
életben teljesen más képet mutat mint a 
színpadon. Hétköznapjaiban nyers, hűvös, 
és a sznob úriember látszatát kelti, aki min-
dig óramű pontossággal működik. Kapunk 

még egy hölgyet is Konatsu személyében, 
aki szintén Yakumo tanítványa lesz. Azon 
kívül, hogy kedves, szerethető lány, nem 
sok mindent tudunk meg róla, bár az apja 
és Yakumo közti kapcsolat érdekes fűszere 
a kettejük viszonyának. 

Az első rész kapásból 47 perces lett, 
ahol tökéletesen megtudhatjuk milyen is 
egy igazi rakugo előadás, konfliktus egye-
lőre nincs benne. A grafika és az animáció 
szép, nem élénk színekkel, hanem inkább 
erősebb pasztel színekkel operál. A karak-
terek felnőttek, a hangok is teljesen jók, és 
a zene is kellemes, igaz eddig nem sok volt 
benne. Ígéretes tehát a cucc és érdekes 
színfoltja lehet az évnek.
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Dragon Ball Super

Még mindig a Freeza fájt megy, jól 
elhúzva, de már enyhén beleszőtték a kö-
vetkező szálat is, mivel megjelent Cham-
pa, aki majd Freeza után válik fontossá. 
A változatosság kedvéért újra viadal lesz. 
A megvalósítás változatlanul röhejesen 
gyenge, a sztori pedig túlhúzott. Kicsit 
zavar amúgy, hogy az egész olyan mintha 
értelmi szinten senki nem fejlődne. Vajon 
mikor lesz vége? Komolyan 2 pontnál nem 
adnák rá jelenleg többet.


